
 
ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 

ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

Н А К А З 
 

01.12.2020 м. Полтава № 83 
 

Про підсумки проведення обласного 
конкурсу з декоративно-прикладного 
мистецтва ,,Розмай дитячих мрій” 
серед вихованців закладів інституцій-
ного догляду та виховання дітей 
(інтернатного типу) обласного 
підпорядкування  
 

 
На виконання скорегованого плану роботи Полтавського обласного центру 

естетичного виховання учнівської молоді на 2020 рік, згідно з Положенням про 
обласний конкурс з декоративно-прикладного мистецтва ,,Розмай дитячих мрій” 
серед вихованців закладів інтернатного типу, затвердженого наказом 
Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації 08.07.2019 № 258  
і зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Полтавській області 21.07.2019  
за № 378/3495, з метою виявлення і підтримки талановитих дітей та підлітків, 
висвітлення багатогранності творчої особистості, піднесення національних 
традицій, формування у дітей поваги до національної культурної спадщини,  
26 листопада 2020 року був проведений дистанційно обласний конкурс  
з декоративно-прикладного мистецтва ,,Розмай дитячих мрій” серед вихованців 
закладів інституційного догляду та виховання дітей (інтернатного типу) 
обласного підпорядкування (далі – Конкурс). 
 Для участі у Конкурсі подали заявки 32 вихованці з 9 закладів. Всі учасники 
були допущені до Конкурсу і продемонстрували своє вміння в номінаціях:  

паперова пластика – 7 учасників; 
 ліплення – 7 учасників; 
 природні матеріали – 8 учасників; 
 рукоділля – 10 учасників. 
 Члени журі відзначили творчий підхід до виконання завдань, оригінальність 
композиційних сюжетів, достатній рівень підготовки конкурсантів. 
 Враховуючи вищевикладене, на підставі рішення журі Конкурсу 
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. За досягнуті успіхи в Конкурсі нагородити дипломами Полтавського 

обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної 
ради:  
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І ступеня: 
 
у номінації паперова пластика: 
2 вікова категорія 
Лакатоша Іллю – учня Яхницької спеціальної загальноосвітньої школи-

інтернату Лохвицького району Полтавської обласної ради; 
 
у номінації ліплення: 
1 вікова категорія 
Козулю Ростислава – учня Лубенської спеціальної загальноосвітньої школи-

інтернату Полтавської обласної ради; 
2 вікова категорія 
Ганжу Вероніку – ученицю Полтавської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради; 
Соколову Надію – ученицю Полтавського обласного наукового ліцею-

інтернату ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі  
імені А.С. Макаренка Полтавської обласної ради; 

 
у номінації природні матеріали: 
1 вікова категорія 
Іванюк Поліну – ученицю Комунального закладу ,,Шишацький обласний 

науковий ліцей-інтернат Полтавської обласної ради”; 
2 вікова категорія 
Пивоваренко Віолету – ученицю Комунального закладу ,,Полтавський 

обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка 
Полтавської обласної ради”; 

Тихоненко Наталію – ученицю Лубенської спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату Полтавської обласної ради; 

 
у номінації рукоділля: 
1 вікова категорія 
Борисенко Дар’ю – ученицю Яхницької спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату Лохвицького району Полтавської обласної ради; 
2 вікова категорія 
Калініч Софію – ученицю Комунального закладу ,,Полтавський обласний 

науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка Полтавської 
обласної ради”; 

3 вікова категорія 
Корчевську Ольгу – ученицю Лубенської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату Полтавської обласної ради; 
 
ІІ ступеня: 
 
у номінації паперова пластика: 
1 вікова група 
Сапєгіну Марію – ученицю Комунального закладу ,,Полтавський обласний 

науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка Полтавської 
обласної ради”; 
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2 вікова група 
Смірнову Дарину – ученицю Полтавської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради; 
 
у номінації ліплення: 
1 вікова категорія 
Канцибер Вікторію – ученицю Яхницької спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату Лохвицького району Полтавської обласної ради; 
2 вікова категорія 
Кириченко Альону – ученицю Полтавської спеціалізованої мистецької 

школи-інтернату І-ІІІ ступенів ,,Центр освіти та соціально-педагогічної 
підтримки” ім. Софії Русової Полтавської обласної ради; 

Коблик Анну – ученицю Шишацького обласного наукового ліцею-інтернату 
Полтавської обласної ради; 

3 вікова категорія 
Фіголь Тетяну – ученицю Полтавської спеціалізованої мистецької школи-

інтернату І-ІІІ ступенів ,,Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки” ім. 
Софії Русової Полтавської обласної ради; 

 
у номінації природні матеріали: 
1 вікова категорія 
Остапенко Тетяну – ученицю Кременчуцької спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату Полтавської обласної ради; 
Слинько Таїсію – ученицю Андріївської загальноосвітньої санаторної 

школи-інтернату І-ІІ ступенів Новосанжарського району Полтавської обласної 
ради; 

2 вікова категорія 
Сипка Антона – учня Комунального закладу ,,Шишацький обласний 

науковий ліцей-інтернат Полтавської обласної ради”; 
 
у номінації рукоділля: 
1 вікова категорія 
Вовчик Світлану – ученицю Яхницької спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату Лохвицького району Полтавської обласної ради; 
2 вікова категорія 
Давіденко Катерину – ученицю Кременчуцької спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату Полтавської обласної ради; 
Кривоніс Анастасію – ученицю Комунального закладу ,,Шишацький 

обласний науковий ліцей-інтернат Полтавської обласної ради”; 
Рудь Вікторію – ученицю Лубенської спеціальної загальноосвітньої школи-

інтернату Полтавської обласної ради; 
3 вікова категорія 
Бобильова Станіслава – учня Кременчуцької спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату Полтавської обласної ради; 
Корнієнко Анастасію – ученицю Лубенської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату Полтавської обласної ради; 
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ІІІ ступеня: 
 
у номінації паперова пластика: 
2 вікова категорія 
Кириченко Альону – ученицю Полтавської спеціалізованої мистецької 

школи-інтернату І-ІІІ ступенів ,,Центр освіти та соціально-педагогічної 
підтримки” ім. Софії Русової Полтавської обласної ради; 

Михайлову Поліну – ученицю Яхницької спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату Лохвицького району Полтавської обласної ради; 

Назаренко Елеонору – ученицю Полтавської спеціалізованої мистецької 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів ,,Центр освіти та соціально-педагогічної 
підтримки” ім. Софії Русової Полтавської обласної ради; 

3 вікова категорія 
Юхно Владу – ученицю Гадяцького обласного наукового ліцею-інтернату 

ІІ-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна Полтавської обласної ради; 
 
у номінації природні матеріали: 
2 вікова категорія 
Мельніченко Кароліну – ученицю Андріївської загальноосвітньої 

санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів Новосанжарського району Полтавської 
обласної ради; 

3 вікова категорія 
Ткач Анну – ученицю Андріївської загальноосвітньої санаторної школи-

інтернату І-ІІ ступенів Новосанжарського району Полтавської обласної ради; 
 
у номінації рукоділля: 
2 вікова категорія 
Киченка Богдана – учня Полтавської спеціалізованої мистецької школи-

інтернату І-ІІІ ступенів ,,Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки” ім. 
Софії Русової Полтавської обласної ради; 

 
2. Нагородити грамотами Полтавського обласного центру естетичного 

виховання учнівської молоді керівників, вихованці яких зайняли І місце на 
Конкурсі: 

Бєлікова Миколу Анатолійовича – керівник гуртка ,,Юний будівельник” 
Лубенської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Полтавської обласної 
ради; 

Дерябіну Юлію Володимирівну – керівника гуртка ,,Умілі руки” Яхницької 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Лохвицького району Полтавської 
обласної ради; 

Здоровик Світлану Володимирівну – керівника гуртка ,,Чарівник вузлик” 
Лубенської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Полтавської обласної 
ради; 

Каращук Валентину Миколаївну – учителя, керівника гуртка ,,Юна 
майстриня” Комунального закладу ,,Полтавський обласний науковий ліцей-
інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка Полтавської обласної ради”; 
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Ковальова Василя Арсенійовича – керівника гуртка ,,Фантазія” Яхницької 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Лохвицького району Полтавської 
обласної ради; 

Литвиненко Аллу Василівну – учителя трудового навчання, керівника 
гуртка ,,Рукодільниця” Лубенської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 
Полтавської обласної ради; 

Минак Анастасію Борисівну – керівника гуртка декоративно-ужиткового 
мистецтва ,,Веселка” Полтавського обласного центру естетичного виховання 
учнівської молоді Полтавської обласної ради; 

Семидідько Зою Володимирівну – учителя трудового навчання 
Комунального закладу ,,Шишацький обласний науковий ліцей-інтернат 
Полтавської обласної ради”; 

Тройніну Світлану Олександрівну – викладача технологій Полтавського 
обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому 
педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка Полтавської обласної ради. 
 

3. Олексієнко Л.В., методисту, забезпечити оприлюднення результатів 
Конкурсу та нагородних матеріалів на офіційному сайті закладу. 
  

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

 
 
 

Директор 
 

Надія ЧЕРНОБЕЛЬ 
 


